
ท่ี ช่ือ ท่ีอยู่

1 CAT Telecom Public Co., Ltd นครสวรรค์ 525/9 ถนน มาตุลี นครสวรรค์ออก เมือง นครสวรรค์ 60000

2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ 924/7 ต.นว.ตก อ.เมือง นว 60000

3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ท่าตะโก 111 ม.3 ต.ท่ตะโก อ.ท่าตะโก นว 60160

4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ลาดยาว 149 ม.11 ถ.ลาดยาว-เขาชนกัน อ.ลาดยาว นว 60150

5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไพศาลี ต าบล ไพศาลี อ าเภอ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220

6 คเณพรมอเตอร์ 170/1 ถ.มาตุลี ต.ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์

7 บจม.เกษตรไทยอินเตอร์เนช่ันแนล ซูก้าคอร์เอเรช่ัน จ ากัด

(มหาชน)

1/1ม.14 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

8 บริษัท คูโบต้านครสวรรค์(ฮั วเฮงหลี)จ ากัด 118/9 หมู่ 12 ถ. นครสวรรค์-พิษณุโลก ต. บางม่วง อ. เมือง จ.

 นครสวรรค์ 60000

9 บริษัท ดีสตาร์ คอนกรีต โพรดัคท์ จ ากัด หมู่ท่ี 5 99/9 ต าบล อ่างทอง อ าเภอ บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 

60180

10 บริษัท ที โอ ที จ ากัด (มหาชน) 114 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมือง นว 60000

11 บริษัท นครสวรรค์ สยามโนวา(1980)จ ากัด 4-105/23 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์

12 บริษัท น าสว่างวิศวกรรม จ ากัด 310/73 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง นว 60000

13 บริษัท มาสด้า ไอออโต้ นครสวรรค์ 816/3 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์

14 บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จ ากัด 125/14 หมู่ 10 ต าบลวัดไทร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 60000

15 บริษัท วิช อาร์คิเทค จ ากัด 22/13 ม.10 ถ.จักรวาล ต.วัดไทรย์ อ.เมือง นว

16 บริษัท วีกรุ๊ป มิซูออโต้เซลล์ สาขานครสวรรค์(ริมปิง) 555 ม. 11 ต.บางม่วง เมือง นครสวรรค์

17 บริษัท วีไอจี ออโต้โมบิล (2003) จ ากัด สาขานครสวรรค์ 1351 ม.10 ถ. นครสวรรค์พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก เมือง 

นครสวรรค์

18 บริษัท สปีดพลัส ไอที เซอร์วิส จ ากัด 293/28 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง นว 60000

19 บริษัท สวรรค์นครยนต์มอเตอร์ จ ากัด 126 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

20 บริษัท อินเตอร์โฮม พรอพเพอร์ตี  จ ากัด 59/39-40 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง

21 บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี  จ ากัด 59/39-40 หมู่ 10 ต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 60240

22 บริษัท อีซูซุเสนียนต์ จ ากัด 1/9 หมู่9 ถนนนครสวรรค์พิษณุโลก ต าบล บางม่วง อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

23 บริษัท อีซูซุเสียงไพศาล จ ากัด 310/1 ถนนสวรรค์วิถี อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ 60000

รายงานสรุปตลาดแรงงาน

ข้อมูลประเภทที่ ๙
ข้อมูลตลาดแรงงาน
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24 บริษัท เงินขุมทอง จ ากัด 242/2 ถนน สวรรค์วิถี ต าบล ปากน  าโพ อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

25 บริษัท เจริญกิจ เออาร์ จ ากัด 46/110 Kamnan Daeng Rd, ต าบล วัดไทร อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

26 บริษัท เดอะ ฟีนิกซ์ 99 จ ากัด 748 หมู่ 10 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 60000

27 บริษัท เพชรวดีก่อสร้าง จ ากัด 282/51 หมู่ 10 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 60000

28 บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 72 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน

29 บริษัท แฟร่ีแลนด์สรรพสินค้า จ ากัด 162/10 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง นว 60000

30 บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ (1981) จ ากัด 124/3 หมู่ 10 ถนนเขาขาด ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

60000

31 บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จ ากัด 124 หมู่ท่ี 10 ถนนพหลโยธิน

32 บริษัท.ตึกเจริญคอมม์ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จ ากัด 186/47 ต.ปากน  าโพ อ.เมือง นว 60000

33 บริษัทเกษตรอินเตอร์ 42 จ ากัด 33 หมู่ 7 ต าบลหัวดง อ าเภอเก้าเลี ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230

34 ฟอร์ด นครสวรรค์ 2002 99/6 บางม่วง

35 มิตรการช่าง อู่ 177/12-3 ถนนสวรรค์วิถี อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ 60000

36 ร้าน BOSS COMPUTER 118/6 ม.5 ต.นว.ตก อ.เมือง นว 60000

37 ร้าน TT SEVVICE NAKHONSON 98/5 ม.10 ต.นว.ตก อ.เมือง นว 60000

38 ร้าน วิเศษแอร์ หมู่ 5 ไกรลาศ 119/9 ต าบล นครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

39 ร้าน ศรัณย์ โอ เอ เซ็นเตอร์ 64/157 ถนนสวรรค์วิถี อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ 60000

40 ร้าน อิ ง แอนด์ พริ นท์ 118/3 ม.5 ต.นว.ตก อ.เมือง นว 60000

41 ร้าน เม้งมอเตอร์ 1176/21-23ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก นว

42 ร้าน โอเค คอมพิวเตอร์ 252/5 ถนนพหลโยธิน ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

43 ร้านบอสคอมพิวเตอร์ 118/6 ถนน ไกรลาศ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

44 ศูนย์ วอลโว่ นครสวรรค์ 131 ม.10

45 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที นครสวรรค์ 569 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

60000

46 สนง.เทศบาลนครนครสวรรค์ 112 ม.10 ถ.อรรถกวี ต.ปากน  าโพ อ.เมือง นว

47 สยามนิสสัน นครสวรรค์ 314/14-18 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน  าโพ อ.เมือง นครสวรรค์ 

60000
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48 หจก. พ.สหายยนต์ (1987) 310/68 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์

49 หจก. เอ 1011 กรุ๊ป 26/3 อ.โกรกพระ นว

50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐกานต์โปรเจค 1996 88/88 หมู่ 6 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 60000

51 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น าแสงพาณิชย์ก่อสร้าง 18/4-5 ถนนแสงราษฎร ต าบลชุมแสง อ าเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค์ 60120

52 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล่ิมเชียงเส็ง 113 ม 4 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

53 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุนันท์เครน (2004) 1/1 หมู่ 2 ต าบลตะเคียนเล่ือน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ 60000

54 อู่ทรงวิทย์มอเตอร์แอร์ 106/43 ม.4 ถ.สวรรค์วิถี ต.นว.ตก อ.เมือง จ.นว. 60000

55 เทศบาลต าบลทับกฤช 379 ม.5 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง นว 60250

56 โรงกลึงช่างพินิจ 2001 680/20 ต าบล นครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

นครสวรรค์ 60000


